
 

 
 

 

                                    ل ؟ــــــمـــا العم  - 

  مخطط تنموي بدون رصیدتونس:  -

معمل عجین الورق مھدّد باإلغالق  -
  وعّمالھ على حافّـة البطالـة

حزب الكادحین یحیي الذكرى  -
  األولى لوفاة الّرفیق لزھر الصیاحي

في الیوم العالمي  -
من  ملنتعلّ  للمرأة:

  الرفیقة أنورادھا

    ورة والثّ   احـــــالكف معنى ديـغان

اذ ــالھند: الحكم على األست -
  ابا بالّسجن مدى الحیاةــسایب

   الدّرب المضيء یواصل نشاطھالبیرو: -

  الّرفیق فریـــد العلیبي

  النھضة ال تتحّول فكریّا   
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  اتل سیاسیّاوإنّما تخ    

مـــــا العمــــــل ؟

نفس  أي في  2011ل ماي سنة وّ أفي    
العام الذى تم فیھ تھریب بن على الى 

تحاد العام التونسي للشغل االالسعودیة ترك 
ساحة محمد على محتفال بالمناسبة التاریخیة 
العظیمة في بورصة الشغل وكان ذلك خطأ 
كبیرا وقد حضر وقتھا الثوریون في تلك 

ات الخطب وتوزیع البیان إللقاءالساحة 
والسیر في شوارع العاصمة رافعین الرایات 

وخالل السنوات الموالیة  تم تالفي ، الحمراء
ذلك الخطأ من طرف المنظمة النقابیة  
فانتظمت مسیرات ضخمة لالحتفال 

 بالمناسبة.

مر على التجمع ھذا العام اقتصر األ خاللو
وشعارات ناشید أفي الساحة المذكورة وتردید 

الكلمات ولكن المسیرة بعض  وإلقاءثوریة 
السنویة كانت غائبة فقد قرر المكتب التنفیذي 

لى إالتحاد الشغل كما یبدو دعوة الشغالین 
عدم التظاھر في الشارع الرئیسي بالعاصمة 

جواء ساد فیھا الحدیث عن صفقة بینھ أوسط 
الة بعض ــقإوبین الحكومة تتمثل في 

مقابل خفض حدة النضال  الوزراء
ل تنازال عن مكسب ـھو ما مثّ االجتماعي و

 17ثوري فاز بھ الكادحون غداة انتفاضة 
ول ماي ممنوعة أفقد كانت مسیرة  ،دیسمبر

 . طیلة حكمي بورقیبة وبن علي

ولئن سارت رغم ذلك  بعض القوى  
التقدمیة في المسیرة مثل حزبي الكادحین 
والوطني االشتراكي الثوري فقد غابت 

فصائل تقدمیة فضال عن االتحاد العمالي 
أخرى غیر مقدرة أھمیة تلك المناسبة 
الثوریة التى تتعلم خاللھا الشغیلة دروسا 

ن تلك القوى قد أصابھا الوھن أكثیرة ویبدو 
فاستعاضت عن الكفاح الفعلي بممارسة 

شطة افتراضیة على صفحات التواصل أن
 االجتماعي .

و بتلك أمر باتحاد الشغل ق األتعلّ  واءً ــوس   
 لى أنّ إنھ ینبغي التنبیھ إالسیاسیة ف ىوـالق

اي یمثل تفریطا في ـــل مالتنكر لمسیرة أوّ 
لیھ وقد یعود التقلید القدیم إالمكسب المشار 

لى سابق عھده فتمنع الرجعیة كل تظاھر إ
ین یّ اي ومن ھنا دعوة الثورــل مخالل أوّ 

لى التمسك بمسیرة أول إوجماھیر الكادحین 
اح  من أجل ـــللكف ماي وجعلھا مناسبة 

والدیمقراطیة الشعبیة  يالوطناالستقالل 
الء ـــعإو ،وسیطرة المنتجین على الثروة

رایة النضال من أجل الوحدة العربیة 
  واألممیة البرولیتاریة.
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  مخطط تنموي بدون رصید   

أفریـل  12صادق البرلمان التونسي یوم    
على مشروع المخطط التنموي  2017
)، في نفس 20200-2016ي (الخماس

الوقت أجرى صندوق النقد الدولي مباحثات 
في  أیّـاممع السلطات التونسیة تواصلت عدّة 

 إلىزیارة أدّاھا وفده إلى تونس استمّرت 
  .أفریل 18

وتشھد المباحثات بین بعثة صندوق النقد  
الدولي والجانب التونسي تقدّما (حسب 

فراج عن "لسان" الحكومة) قد یُفضي إلى اإل
القسط الثاني من القرض للدولة التونسیة قبل 
موفّى شھر جوان مقابل تنفیذ الدولة 

التي كانت إدارة الّصندوق قد  لتعّھداتھا
اشترطتھا على السلطات التونسیة منذ تّم 
االتّفاق على منح ھذا القرض، وھي لیست 
إالّ جزءا من مجموعة من اإلمالءات والتي 

الثاني على مدى التقدّم  یتوقّف إسناد القسط
في تنفیذ ھذه الشروط وتتمحور ھذه الشروط 
التي تراقب بعثات صندوق النقد الدّولي 

ثالث مسائل  تنفیذھا من وقت آلخر حـول 
رئیسیّة وھي الحدّ من مصاریف الدّولـة 
وإنفاقھا في القطاع العمومي والّضغط على 

  األجـور وھیكلـة قطاع البنوك.

لنقد في المسـألة األولى ویشترط صندوق ا
على الدّولة التونسیّة التخلّي عن عدد كبیر 
من المشتغلین في الوظیفة العمومیّة بدعوى 
أّن جزءا كبیرا من میزانیّة الدّولـة یتّم 
صرفھ كأجور ومرتّبات الموظفین 
العمومیین وھو ما یرھق كاھلھا خاّصة وأّن 

الدّیون أصبحت الیوم تمثّل المصدر األكبر 
وقد شرعت الدّولة  في تمویل المیزانیة.

التّونسیّة منذ تنصیب حكومة "الوحدة 
الوطنیّة" في االشتغال على تطبیق ھذا 
الّشرط، وتّم ألجل ذلك إحداث وزارة كاملة 
أُطلق علیھا اسم "وزارة الوظیفة العمومیّة" 
واتّضح أّن مھّمتھا الّرئیسیّة تتمثّـل في 

ي إلى التقلیص البحث عن آلیّات مجدیة تؤدّ 
عدد المشتغلین في ھذا القطـاع، ولم یفت في 

وزیر ھذه الحقیبة أخرج وقت طویل حتّى 
من حقیبتھ مشروعا سرعان ما تھافتت 
وسائل اإلعالم على الدّعایة لھ عبر 
استضافة الوزیر المسؤول لیشرح تفاصیلھ 
التي اتّضح أنّھا تستجیب بشكل كلّي لشرط 

فقد أوضح الوزیر صندوق النقد الدّولي. 
(الذي سیتّم إقالتھ بعد مدّة قصیرة من تلك 

 10التصریحات) بأنّھ سیقع تسریح حوالي 
آالف موظف عمومي خالل ھذه السنة  
وبّشر بأّن الرقم سیرتفع خالل األعوام 

  القادمة.

وحتّى وإن ادّعى الوزیر أّن ھذا التسریح 
طوعّي، فإّن جمیع المبّررات التي أوردھا ال 

نھا أن تنفي ھذه العالقة المباشرة یمك
 والمفضوحة بین ذلك الشرط وھذا المشروع.

ویرتكز ھذا المشروع على إغراء الموظفین 
العمومیین ببعض التمویالت المقدّمة إلیھم 
في شكل قروض لیقوموا من خاللھا ببعث 

بالتالي یغادرون بعض المشاریع الخاصة و
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نامج قطاع الوظیفة لیتحّولوا حسب ھذا البر
  إلى "مستثمرین".

و ال نعتقد بعد أن تّم االستغناء عن خدمات 
ھذا الوزیر والتخلّي عن الوزارة المذكورة، 
أّن الدّولة ستتخلّى عن ھذا المشروع ذلك 
أنّـھ یمثّل بالنسبة لھا  ورقة رابحة في إطار 
تفاوضھا ومناقشتھا مع بعثات صندوق النقد 

ثاني من الدّولي من اجل الّظفر بالقسط ال
  القرض المذكور. 

ویتمثل الشرط الثاني المقدّم من قبل 
الصندوق في الضغط على األجور، وھو 
شرط یستھدف شرائح واسعة من المجتمع 
التونسي، وقد شرعت الدّولـة وخاصة 
الحكومة األخیرة منذ بدایات تشّكلھا في 
تنفیذه عبر تأجیل المفاوضات االجتماعیّة 

بة النمّو االقتصادي وربطھا بمدى تطّور نس
مستغلّة بذلك إمضاء االتحاد العام التونسي 
للشغل على "وثیقة قـرطاج" التي ھیّأت 
لتشكیل حكومة "الوحدة الوطنیة" المزعومة. 
ویأتي ھذا التأجیل وھذا االشتراط في الـوقت 
الذي تدھورت فیھ المقدرة الشرائیّة للّطبقات 

االرتفاع الشعبیّة الفقیرة والمتوسطة في ظّل 
المشّط في األسعار لمختلف المواد 
. االستھالكیة وللخدمات بمختلف أصنافھا

وھذا ال یعني سوى مزید الضغط على 
الجماھیر الشعبیة ومزید خنقھا من أجل 
إرضاء كریستین الغارد (مدیرة الصندوق) 

  وفریقھا.

أّما بخصوص الشرط الثّالث، فإّن الحكومة 
ذه من خــالل صیحة الحالیة بدأت تتھیّأ لتنفی

الفزع التي أطلقتھا حول الوضعیة المالیّة 
للبنوك العمومیّة الثالثة حیث أعلنت أنّھا في 
حالة عجز وأّن ھناك حلّین وحیدْین لھذا 
العجز وھما إّما ضّخ مزید من األمـوال 
لخزینة ھذه البنوك وإّما التفویت فیھا لفائدة 

ئھا الخـواّص. وقـد أطلقت الدّولـة لخبرا
الّضوء األخضر لیشرحوا ھذه الوضعیّة 
ولوّجھوا الّرأي العـام نحو الحّل الثّـاني 
واستبعاد الحّل األّول، ولم یدّخر ھؤالء جھدا 
في إبراز االنعكاسات السلبیة والخطیرة إذا 
ما تّم اعتماد الحّل الحّل بما أّن عملیّة الضخ 

ة ستكلّف میزانیّة الدّولـة أمواال طائلة ال قدر
لھا علیھا في ظّل وضع اقتصادي متدھور 
ووضع مالّي متأّزم. لكن ھؤالء المطبّلون 
للحّل الثاني ومن ورائھم الدّولة بحكومتھا 

كلّھم الحالیة، وكذلك حكوماتھا السابقة، 
تناسوا أّن المتسبّب في األزمة المالیة لھذه 
البنوك ھي تلك اإلدارة الفاسدة التي تشرف 

ت أموال الشعب إلى جیوب علیھا والتي حّول
عصابات ال تطالھا قوانین ھذه الدّولـة دون 

  أّي ضمانات.

وھكذا، فإّن كّل المؤّشرات توحي بأّن ما 
قدّمتھ الدّولة وما اّطلعت علیھ بعثة صندوق 
النقد الدّولي ستضمن نیل رضاء كریستین 
الغارد وفریقھا وبالتالي سیتّم اإلفراج عن 

، لذلك تعالت القسط الثاني من القرض
تصریحات االبتھاج والفرح لدى بعض 
المسؤولین الحكومیین، مثل وزیرة المالیة 
(المقالة الحقا)، بما أّن بشائر "النصر 

  العظیم" بدت تلوح أمامھم.
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و بھكذا تصّرفات وسیاسات تحاول    
الحكومة الحالیة كما حاولت سابقاتھا أن تقدّم 

ـانات حتّى لصندوق النقد الدّولي جمیع الّضمـ
تتمّكن من ضّخ أموال ھذا القرض في 
میزانیّتھا لتمّول بذلك مشاریع مخّططھا 
التنموي الذي بقي إلى حدّ اآلن مجّرد حبر 
على ورق، ولذلك فھي مرغمة على توفیر 
مختلف ھذه الّضمـانات بما أنّھا أّول من یعلم 
أّن رفض إدارة الصندوق منحھا ھذه 

ریعھا في الماء األمـوال سیسقط جمیع مشا
وبالتالي ستلحق بھا فضیحة مدّویة. وھكذا 
إذن، فإّن التنمیة في ھذه البالد تتوقّف على 
مدى رضا صنادیق النھب العالمیة وھو ما 
یؤّكد عجز ھذا النظام القائم على إیجاد أیّة 
حلول للمشاكل واألزمات الدّاخلیّة دون 
اللّجوء إلى تلك المؤسسات التي ستزید في 

ید الھیمنة االستعماریة على الوطن وفي تشد
  مزید خنق الشعب.

وفي صورة موافقة الصندوق على منح    
ھذا القسط للدولة التونسیة وصرفھ ستشرع 

-2016الدولة في تطبیق مخططھا التنموي 
 12الذي تمت المصادقة علیھ یوم  2020

مخطط تنموي ضاع من المدة  أفریـل، وھو
  .صفالتي یخصھا حوالي سنة ون

وتتوقّع الحكومة الحالیّة أّن ھذا المخّطط 
أو  %3.5سیضمن تحقیق نسبة نمّو تقدّر بـ

حسب ما صّرح بھ وزیر  %4حتّى 
  االستثمــار.

غیر أّن المؤشرات االقتصادیة الحالیة ال 
تشیر إلى إمكانیّة وقوع أّي تحّوالت إیجابیّة 

على المستوى االقتصادي، وتبقى مثل ھذه 
ّرد محاولة من قبل الحكومة التصریحات مج

لبث التفاؤل في صفوف شرائح واسعة من 
المجتمع وخصوصا الطبقات االجتماعیة 
المحرومـة التي یزید یوما بعد یوم أنینھا من 

  ثقل األزمة االقتصادیة. 
وحتّى إن افترضنا أّن نسبة النمو    

االقتصادي ستبلغ التوقّعات التي أعلنتھا 
یؤثّر إیجابا على الحكومة فإّن ذلك لن 

عائدات أّن الّطبقات االجتماعیّة الكادحة بما 
ھذا النمو لن ینتفع بھا المنتجون وإنّما 
ستوّزع على كمشة من كبار المالكین 
والمضاربین والمتحّكمین في األربـاح، وال 
یمكن ھنا أن ننسى نسب النمو العالیة 
لالقتصاد في عھد بن علي وكذلك نسب الفقر 

  العالیة. 
فإذا كان الحّكام یرون أّن حّل األزمة    

االقتصادیّة یتوقّف على القروض الخارجیة 
المتأتیة من المؤسسات المالیة النّھابة، فإّن 
ھذه الصنادیق ال تقدر على حّل األزمة 
االجتماعیّة بل إنّھا تعّمقھا أو تؤّجلھا في 
أحسن الحاالت. لذلك یبقى الحّل بید ھذا 

الحكومة بما انّھ ھو من الشعب ولیس بید 
یتحّمل تبعات األزمات المتفاقمة والدّیون 
المتراكمة، وھذا الحّل لن یخرج عن طریق 
الثّورة الـوطنیة الدیمقراطیة وإقـامة نظام 
دیمقراطي شعبي یسمح للطبقات الشعبیّة 
بالتحّكم في ثروات البالد واستغاللھا 
واالنتفـاع من ثمـار عرقھم وتوزیعھا 

  واة فیما بینھم.بالمسا
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  البطالـة على حافّـةمعمل عجین الورق مھدّد باإلغالق وعّمالھ    

 2017أفــریل  11الثّــالثاء نفّذ یـوم    
عّمـال وإطارات الشركة الوطنیة لعجین 
الـورق بالقصرین وقفة احتجاجیّة أمــام مقّر 
الشركـة وقاموا بقطع الّطریق الّرئیسیّة 

حذّر من إغــالق الشركة رافعین الفتــات ت
التي تمثّل القطب الّصناعي الـوحید بھذه 
الجھـة. وقد أطلق المحتّجـون صیحة فـزع 
بسبب ما یعانیھ معمل الحلفـاء من مشاكـل 
مـالیّة تھدّد بإعــالن إفالسـھ وھي خطوة إن 
حدثت فإنّھا ستؤدّي بھذه المؤسسة إلى 

لخـواّص التفویت فیھا من قبل الدّولـة لفـائدة ا
وھو ما یخشاه العاملون معبّرین عن تمّسكھم 

 بھا.

الشركة التونسیة لورق   و یعود إنشاء   
، 1968الحلفاء بالقصرین إلى سنة 

إحدى المنشـآت الصناعیّة القلیلة التي   وھي
أقامتھا الدّولـة في المنـاطق الدّاخلیّة قبل أن 
تتخلّى عن تلك الّسیـاسة التي عّوضتھا بفتح 

ب أمـام رأس المال الخاّص التونسي البا
واألجنبي مقابل تخلّیھا عن دورھا في تنمیة 
تلك المناطق وھو ما ساھم في تھمیش 
األقالیم الدّاخلیّة بشكل كبیر وبالتالي تفاقم 

وفي  المشـاكل االقتصادیة واالجتماعیّة بھا.
تّم تأسیس الشركة الوطنیة  1980سنة 

أن وقع  بعد لعجین الحلفاء والورق سنة
إدماج الشركة الوطنیة التونسیة 

مع الشركة التونسیة لورق  للسلیولوز
   الحلفاء.

تعتبر ھذه الشركة أھم قطب صناعي في     
الوسط الغربي لتونس، وبتشغیلھا لحوالي 

 6000عامل یوفرون الشغل لحوالي  900
عائلة في كل من والیات القصرین وسیدي 

أكبر  وھي من   بوزید والقیروان وقفصـة
  المشغلین في الجھة.

و قد أصبح ھذا المعمـل یعاني من أزمـة    
مالیّة ورغم التدّخل الحكومي سابقا بھدف 
إنقـاذه إالّ أّن ذلك التدّخـل توقّف عند إعداد 
دراسة نُعتت باالستراتیجیّة وبقیت داخل 
رفوف المقّرات الوزاریّة دون أن تجد 

ث طریقھا إلى التنفیذ منذ أكثر من ثال
سنــوات. ویطالب عّمـال ھذه المـؤسسة 
السلطات الّرسمیة بتفعیل تلك الدّراسـة علّھا 
تنقذ مؤسستھم ومئات الكادحین المشتغلین 

زق آالف فیھا وعلّھا تحــافظ على مورد ر
وسـاط الفالحیّة العائالت الكادحـة من األ

الفقیـرة التي تتحّصل على قــوتھا من 
  ء.اقتــالع نبتـة الحلفـا
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  حزب الكادحین یحیي الذكرى األولى لوفاة الّرفیق لزھر الصیاحي  

 2017أفریل  20الخمیس  یومقــام مساء   
ـاب ڤمناضلو حزب الكادحین في جھة الر

لوفـاة الّرفیق لزھر  بإحیاء الذّكرى األولـى
الصیّاحي وأدّوا بھذه المناسبة زیارة إلى 

یّة وفـاًء ضریح الفقیــد في قریة السرایر
منھم لذكراه ووضعوا إكلیال من الّزھور 
على قبره اعترافا منھم بتاریخھ الكفاحّي في 
صفوف الكادحین من أجل الحریة للوطن 

   والحكم للشعب والثروة للمنتجین.

 من ھــو الّرفیــق لزھر الصیّـاحي ؟
مولود   الرفیق لزھر بن عمر الصیاحي   

من والیة  في الرقاب 1975دیسمبر  12یوم 
سیدي بوزید في عائلة كادحة من الفالحین 
وزاول تعلیمھ االبتدائي بالرقاب والثانوي 
في سیدي بوزید والعالي في مدرسة 
المھندسین بقابس واشتغل حتى وفاتھ مھندسا 
في محطة اإلرسال اإلذاعي بالغرابة والیة 

  صفاقس وھو متزوج وأب لطفل وطفلة.
الحلقات  انتمى الّرفیق مبّكرا إلى   

والمجموعات الثوریة وكان من المؤسسین 
لحزب الكادحین، أصبح عضوا في لجنتھ 
المركزیة وشارك في الكفاح الثوري السري 
ضد سلطة بن على وكان من بین المناضلین 
الذین اشتبكوا مع قوات البولیس في شوارع 

دیسمبر كما  17صفاقس خالل انتفاضة 
دي أشرف على االتصال مرارا بجھة سی

  بوزید .

 19توفّي الّرفیق في اللّیلة الفاصلة بین    
في الّطریق الّرابطة بین  2016أفریل  20و

  صفاقس والغرابة جـّراء حادث سیر.

عرف الرفیق بجرأتھ وإقدامھ ودماثة    
أخالقھ ووفائھ لخط الكفاح والثورة وحبھ 
للوطن والشعب والتزامھ بخدمة قضایا 

ترام رفاقھ الكادحین فاستحق دوما اح
وأصدقائھ الذین تمأل الیوم قلوبھم اللوعة 

  وھو یغادرھم فجأة.
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  مسیرة حزب الكـادحین في األّول من مــاي  

أحیى عدد من مناضلي ومناضالت حزب     
الكــادحین ذكرى عید العّمـال یوم األّول من 
ماي في مدینة تونس رافعین الالفتات 

النظام  والرایات الحزبیّة وھاتفین بسقوط
واالمبریالیة المسؤولة عن البؤس الذي 
تعیشھ الطبقة العاملة في تونس وفي العــالم 
وبعد التجّمع الذي ُعقد في ساحة محمد علي 
الحامي سار المناضلون في شارع الحبیب 
بورقیبة مردّدین شعارات "ال مكان للیمین 
في قضایا الكادحین" "النھضة والنداء أعداء 

سحقا للرجعیة دساترة  الشھداء" "سحقا
وخوانجیّة"... وقاموا بتوزیع بیـان الحزب 

 بھذه المنـاسبة.
وأدلى خالل المسیرة الرفیق فرید العلیبي،     

األمین العام للحزب بتصریح لوكالة تونس 
  إفریقیا لألنباء جاء فیھ:

وقد استطلعت (وات) آراء عدد من    
المحتفین بعید الشغل العالمي في شارع 

یب بورقیبة، ومنھم األمین العام لحزب الحب
الكادحین الوطني الدیمقراطي، فرید العلیبي، 

صرار على إصالح ما أسماھا الذي أكد اإل
التي ساھمت وفق تقدیره في ” االنحرافات“
زمات االقتصادیة والسیاسیة تواصل األ"

واالجتماعیة، وفي تفاقم الفقر والتھمیش، 
من أب رھاب الذي عصفوفي استفحال اإل

لقى بتداعیاتھ الوخیمة أتونس واستقرارھا و
  ."على الدورة االقتصادیة الوطنیة

ھذا  وفي عالقـة بمسیرة األّول من مــاي
، یمكن أن نسوق بعض المالحظات بناًء العام

   على وقـائع ذلك الیوم بتونس العاصمة:
ـ تعمد المكتب التنفیذي التحاد الشغل عرقلة  

لشارع الرئیسي المسیرة السنویة في ا
   .بالدعوة الى عدم المشاركة فیھا

ـ شاركت بعض القوى التقدمیة في المسیرة 
والوطني االشتراكي   مثل حزبي الكادحین

  .الثوري بینما غابت فصائل تقدمیة أخرى
ـ سارت بعد ذلك بعض أحزاب الجبھة  

   .الشعبیة في مسیرة خاصة بھا

كبیرا لقد شھد إحیاء ھذه المناسبة تراجعا    
وملحوظا في عدد األحزاب والمنظمات 
الثّوریّـة والتقدمیة المشاركة فیھا وھو ما 
یجعل من ھذا التقلید الذي افتّكھ العّمـال 

أمام خطر  2011والشعب التونسي منذ 
كبیر یتھدّده وھو فقدان ھذا المكسب الذي 
كان العّمال والثوریون والنقابیون محرومون 

  سمبر.دی 17منھ قبل انتفاضة 
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 خـاتل سیاسیّاوإنّما تتحّول فكریّا النھضة ال ت  

خالل ندوة حول "اإلسالم السیاسي"    
انتظمت على ھامش معرض الكتاب 
وحضرھا باحثون وجامعیون، قال الدكتور 
فرید العلیبي الباحث المختص في الفلسفة 
العربیة، والفلسفة السیاسیة إّن الحدیث عن 

العودة الى جذوره  اإلسالم السیاسي یفرض
األولى مع رواد مثل محمد عبده وجمال 
الدین االفغاني ثم مع رشید رضا والذي 
انتھى بعد ذلك الى السلفیة "ھذه السلفیة التي 
تّم تلقّیھا من طرف اشخاص محددین ھم 
باالساس السید قطب ثم حسن البنة. ومن 
خالل ذلك تم التوغل عمیقا في ھذا المجرى 

ھ االسالم السیاسي الى قوى الذي تحّول فی
تكفیریة "انكوت" بنارھا الشعوب العربیة 
الیوم". ان تحول االسالم السیاسي الى قوة 
تكفیریة بصفة رئیسیة اكتوت بھا شعوب 
شتى في آسیا وإقریقیا، وبصورة خاصة 

  البالد العربیة.

وحول االسالم السیاسي في عالقتھ بالحالة 
علیبي یرى أن التونسیة فإن الدكتور فرید ال

راشد الغنوشي بدأ في لحظتھ األولى من 
خالل الدعوي الى ما ھو طقوسي، 
واالختالف عن الدولة في صلة بالشعائر 
الدینیة، إذ یذكر الجمیع كیف كانت صالة 
العید مثال تصلّى في یوم والدولة تصلي في 
یوم آخر، "كما شاھدنا تدریجیّا كیف كان 

دولة في حدّ ذاتھا االسالم السیاسي یستظلذ بال
إذ كانت مجلة "المعرفة" تطبع في دار 

 9الحزب الدستوري التونسي بدار العمل 
أفریل، ثّم بدأ االسالم السیاسي یتقّرب من بن 

  علي.

وھو ما یؤكد حسب تعبیره ان ھذه التغیرات 
التي شھدتھا حركة النھضة في السنوات 
األخیرة، ھي "مخاتلة سیاسیّة" ولیس تحّوال 

یّا، ذلك أّن "الشیخ راشد الغنوشي ال فكر
یتحّول فكریّا وإنّما یخاتل سیاسیّا مثلھ في 
ذلك مثل قادة سیاسیین عدیدین بالبالد 

  العربیة".

وفي حدیثھ عن الحالة التونسیة قال إّن  
االنتفاضة التونسیة (الثورة) شھدت في أولھا 
الحدیث عن التدافع، عند وجود التصادم مع 

ول قضیة الھویة، ثم بعد فترة العلمانیین ح
قلیلة أصبح الحدیث عن التوافق، "وربّما غدا 
یحدّثنا ھذا اإلسالم السیاسي عن شعارات 

  أخرى".
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ودعا إلى ضرورة دراسة اإلسالم السیاسي 
من خالل محّركاتھ الدینامیكیّة االجتماعیة 
واالقتصادیة لفھم الكثیر. ونفى أن یكون قد 

إلى العلنیة بل مّر  مّر في تونس من السریّة
من العلنیة إلى السریة، ففي زمن الحبیب 
بورقیبة كان في دار الحزب الدستورین 
وكانت مجلتھ تطبع وتباع وتقرأ، إذن مّر من 
العلنیة إلى السریّة. ومع بن علي تكّرر نفس 
الشيء إذ مّر من العلنیة الى السریّة، 
وبالتالي فإّن "إضفاء الطابع النضالي 

على الجماعات الدینیة إنما ھو من  الكفاحي
الزاویة المعرفیة مخاتل ومن الزاویة 
السیاسیة لھ آثار عكسیة". وبالتالي ال ینبغي 
لفھم التیارات الدینیة والعقدیة النظر إلیھا 
ایدیولوجیا فھي "تدّعي لنفسھا بذلك القداسة، 
وتدّعي لنفسھا كّل األوصاف الجمیلة"، وھي 

ة، بل من الضروري تخاتل من ھذه الزاوی
الذھاب إلى "حقیقة برنامجھا السیاسي في 
عالقة بقوى محلیة وأیضا إقلیمیة وعالمیة 
تدعمھا". وتساءل: لماذا قوي عـود 

سالمیة في السنوات األخیرة؟ ت اإلالجماعا
مستدركا بقـولھ: "لوال "شرشارة قطر" 

  مادیا.
وقـال إّن اإلسالم السیاسي بصفة عامة ینقسم 

ارین متضادّین، تیّار عقلي تنویري إلى تیّ 
وتیّار نقلي إظالمي ال یزال إلى حدّ اآلن في 
عنفوانھ بقدرة قادر. وختم القـول بأّن فھم 
التیارات الدینیة بقدیمھا وجدیدھا الفھم 
الّصحیح یستوجب العودة إلى أصولھا 
االجتماعیّة واالقتصادیّة حتّى تكون الّصورة 

  اشدّ وضوحـا.

  2017فریل أ 4الصباح، 

 ----------------------------------------------- ---------------------------------------------------  
  م من الرفیقة أنورادھا غاندي معنى الكفاح والثورةلنتعلّ  في الیوم العالمي للمرأة: 

كانت أنورادھا غاندي قائدة عظیمة للحزب    
 1954ـ وقد ولدت سنة  ـ الماوي الشیوعي الھندي

وطوال  2008افریل سنة  12ماتت شھیدة في و
التزامھا الكفاحي ساھمت في تطور حركة النساء في 
الھند وخاصة في المناطق الریفیة و كان لھا دور كبیر 
في انخراط النساء الكادحات في الثورة وتحولھن الى 
قائدات في میادین العمل السیاسي والتنظیمي 

والفكري والعسكري وترافق التزامھا واالجتماعي 
الشیوعي والنسوي مع تفكیر عمیق في ارساء قواعد 
نسویة برولیتاریة ثوریة وھى التى كتبت عن  التیارات 
الفلسفیة في الحركة النسویة فقد كانت الى جانب 

  .ممارستھا الكفاحیة منظرة ثوریة
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  اةالھند: الحكم على األستاذ سایبابا بالّسجن مدى الحی   

، وجد المناضل 2017مارس  7یوم    
وأستاذ اللّغة األنجلیزیّة بجامعة نیودلھي 
غوكاراكوندا ناغا سایبابا نفسھ مذنبا بتھمة 
االنتماء إلى الحزب الشیوعي في الھند 
(الماوي) وبمساندتھ لھ ومحكوم علیھ 
بالسجن مدى الحیاة من قبل إحدى محاكم 

ن المركزي ماھراشترا. وتّم إیقافھ في السج
بناغبور. قدماه شبھ مشلولتین، إذ أنّھ یعاني 

وھو یتنقّل على  %90من إعاقة بنسبة 
وقد صدر الحكم ضدّ سایبابا ك كرسّي متحرّ 

وخمسة شبّان آخرین بعد اتّھامھم باالعداد 
لمؤامرة ضدّ الدّولة من خالل شّن حرب 
ضدّ الحكومة الھندیّة واالرتباط بمنّظمة 

الب وصحافّي وثالثة قرویّین ماویّــة، وھم ط
  من األدیفازي.

ھذا وقد رفضت سلطات ماھراشترا تقدیم    
العالج لسایبابا إلنقـاذ حیـاتھ وھو ما یضع 
صّحتھ في خطر. وزیادة على ذلك، فقد تّم 
في شھر فیفري المنقضي تّم اكتشاف إصابتھ 
بالتھاب معقّد وحادّ وھو ما یستدعي انتزاع 

توقیفھ في تفاقم حالتھ  الحویصلة، وقد زاد
  بصفة خطیرة.

وھذه الحالة الصحیّة الحرجة التي أصبح    
علیھا سایبابا ال تستدعي فقط حصولھ على 
األدویة والعالج داخل السجن، وھو ما 
ترفضھ السلطات، وإنّمـا تستوجب، وبكّل 
سرعـة، نقلھ إلى مستشفى خارج السجن لتلقّي 

، فھو في العالج الطبّي الدّقیق والضروري

حاجة إلى عنـایة ال یمكن أن تتوفّر في 
  السجن. 

فمع ظھور مشاكل جدیدة مرتبطة   
بالبنكریاس أصبح غیر قادر على ھضم الغذاء 
الذي یُقدّم لھ في الّسجن، كما أشار إلى ذلك 

مارس  14في رسالتھ إلى زوجتھ بتاریخ 
2017.  

وكان محامي سایبابا قد تقدّم بطلب إلى    
من أجل الّسمـاح بتوفیر األدویة المحكمة 

مـارس غیر أنّھا لم توافق على  7لموّكـلھ منذ 
 الّطلب.

فرع  -وقد احتّجت منظمة العفو الدّولیّة   
الھند ضدّ ممارسات السلطات السجنیة 
والقضائیّة واعتبرت منع األستاذ سایبابا من 
الحصول على األدویة ومن حقّھ في عالج 

  ع التّعذیب.كامل ھو نوع من أنـوا

من جھة أخرى، صدرت مجموعة من    
رسائل وعرائض المساندة لسایبابا وتدعو إلى 
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اإلطالق الفوري لسراحھ ألّن التھم التي 
ألصقت بھ ال أساس لھا من الصّحة وال غایة 
منھا سوى إسكات صوتھ الذي عبّر من خاللھ 
عن مساندتھ لكفاح األدیفازي الذین یتعّرضون 

عرقّي من قبل السلطات لسیاسة تطھیر 
الھندیّـة ویقاومون انتشار الشركات العابرة 
للقاّرات في مناطقھم وھو ما یھدّدھم بفقدان 

مصادر عیشھم وأیضا بسبب مواقفھ 
المعارضة لسیاسة "الّصید األخضر" التي 
تمارسھا الدّولـة ضدّ معارضیھا وضدّ 
الّطبقات الكادحة التي تكافح من أجل إرساء 

یمقراطیّة الشعبیّة وھي دیمقراطیّـة سلطة الدّ 
تتعارض مع "أكبر دیمقراطیة في العالم" التي 

  تتباھى بھا الدّولة الھندیّـة.

---------------------------------------------------------------------------------------  
 داعش" في سوریااالستخبارات البریطانیة تستھدف عائلة مقاتلة بریطانیة ضد "   

كیمبرلي تایلور، فتـاة قدمت من بریطانیا    
إلى سوریا لتقاوم تنظیم الدولة اإلسالمیّة 
وتقــاتل في صفوف وحدات حمـایة المـرأة 
في القرى والمدن الّسوریّة، ھذه المقـاتلة 

ربیعا والتي أصبحت  27األممیّة ذات الـ
 تحمل اسم "زیالن دیلمار" في میادین القتال
والتي تكافح من أجل التغییر نحو التقدّم 
واالشتراكیّة تجد نفسھا وعائلتھا محّل 
مضایقات أمنیّة من قبل السلطات البریطانیّة 
في الـوقت الذي تعلن فیھ الدّولة البریطانیّة 

  أنّھا تحارب تنظیم داعش. 
وقد قالت تایلور، وھي أول بریطانیة    

رھابي تخوض القتال ضد تنظیم "داعش" اإل
التكفیري في سوریا، أّن وكالة االستخبارات 

تمارس ضغطا على  "MI5" البریطانیة
  .عائلتھا "الخائفة حالیا على أمنھا"

وأعلنت تایلور، التي ولدت في مدینة    
لیفربول البریطانیة، أن عناصر من شرطة 
مكافحة اإلرھاب البریطانیین زاروا والدتھا 

ي بیوتھم ووالدھا وزوج أمھا وأختھا ف
بمدینتي بریسكوت وتشورلي، مشیرة إلى أنھم 
صادروا الحواسیب المحمولة والھواتف من 
أفراد عائلتھا منذ حوالي شھر، ولم تتم إعادتھا 

 .حتى اآلن

وقالت المقاتلة البریطانیة التي كانت سابقا    
طالبة ریاضیات في جامعة لیفربول، في 

عد البریطانیة: "حتى ب "BBC" حدیث لشبكة
مرور شھر لم ترجع الشرطة شیئا، وھذا 
یعني أننا لم نكن قادرین على االتصال 
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ببعضنا بعضا على مدار ھذه الفترة، ودرجة 
  مخاوفھم على أمني ارتفعت جدا".

وأضافت تایلور: "وال تخشى عائلتي على    
أمني فحسب، لكنھا خائفة أیضا على أمنھا 

.. في مواجھة مؤسسات السلطة البریطانیة.
إن تصرفاتھا غیر مبررة تماما، وتلعب 
مؤسسات السلطة معنا ألعابا سیاسیة، وإن ما 
یجري ال عالقة لھ بمكافحة التھدیدات 
اإلرھابیة، فیما یكمن األمر في تخویف 
الناس الذین یریدون تغییر العالم، بما في 

  ذلك بریطانیا".
وكانت الحكومة البریطانیة قد أعلنت في    

ي بیان خاص أن المواطنین وقت سابق ف
الذین یغادرون بریطانیا إلى الخارج 
للمشاركة في النزاعات المسلحة قد یمثلون 
أمام المحكمة بعد العودة إلى البالد، كما 
أكدت شرطة لندن أن جمیع األشخاص الذین 
یسافرون إلى سوریا للقتال یمكن أن یتم 
اعتقالھم واستجوابھم الحقا في بریطانیا، 

ي وقت رفضت فیھ وزارة الداخلیة وذلك ف
التعلیق على عملیات الشرطة بھذا 

 .الخصوص
وقد وصلت تایلور إلى سوریا في شھر    

أكتوبر/تشرین األول الماضي للمشاركة في 

األعمال القتالیة ضد "داعش" وخاضت 
المعارك التي تقودھا "قوات سوریا 
الدیمقراطیة" في ریف مدینة الرقة لتحریرھا 

التنظیم المصنف إرھابیا على  من قبضة
المستوى الدولي والذي یعتبرھا الرقة 

 .عاصمة لھ

وتدخل المواطنة البریطانیة ھذه في تشكیلة    
الفریق اإلعالمي التابع لـ"وحدات حمایة 
المرأة"، ویتمثل عملھا األساسي بتصویر 
عملیات ھذه الوحدات المسلحة وكتابة التقاریر 

ور من أرض عن المعارك والتقاط الص
  .القتال

وفي تصریحات صحفیة أدلت بھا الشھر    
الماضي، قالت تایلور: "أنا مستعدة لتكریس 
حیاتي لھذا الشأن، إن ھذا من أجل العالم 
برمتھ واإلنسانیة ومن یتعرض لالضطھادات 

 ."في كل مكان
وفي تطرقھا إلى الجرائم التي یرتكبھا    

قاتلة تنظیم "داعش" بحق الناس، أشارت الم
البریطانیة إلى أن "ھذا لیس قتال واغتصابا 
فحسب، لكن الحدیث یدور أیضا عن التعذیب 
النفسي والبدني الممنھج على نطاق ال نستطیع 

  .تصّوره"

---------------------------------------------------------------------------------------  

   تقریر عن االنتخابات الفرنسیة   

ولى لالنتخابات أسفرت نتائج الدورة األ   
 2017أفریل  23الرئاسیة الفرنسیة یوم 

عن فوز كل من ایمانیال ماكرون ومارین 
النتخابات لوبان بینما قاطع ربع الناحبین ا

زمة بفرنسا ویبدو وفي أثناء ذلك تعصف األ
المستقبل غامضا في ظل صعود الیمین 

الیمین التقلیدي  الفاشي بینما تھدد االنقسامات

والیسار المزیف ویواجھ الكادحون 
الفرنسیون المزید من التحدیات فحقوق 
العمال المكتسبة مھددة ویضرب القمع فئات 
مختلفة خاصة في األحیاء الفقیرة وتتورط 
فرنسا أكثر فأكثر في حروب الغزو 

  االمبریالیة.
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كثر ربعة األحین األلى المرشّ إذا نظرنا إو   
 نّ أنا نالحظ نّ إھذه االنتخابات ففي  بروزا

اكي ھو بینوا ھامون مرشح الحزب االشتر
لى القاع إسقط  يزمة ھذا الحزب الذأعنوان 

كثر فقد بینت أكثر فأوھو مھدد بالتشظي 
الوقائع انھ یتاجر باالشتراكیة وقد كشف عن 
رجعیتھ منذ وقت طویل و تورط في تصفیة 

دحین في الحقوق العمالیة المكتسبة وقمع الكا
انخرط في حروب رجعیة في  الداخل كما

  .  الخارج

ا فرانسوا فیون مرشح الحزب مّ أ   
كي یلجمھوري فھو یمثل الیمین الكاثولا

ویحتقر علنا الطبقات الشعبیة وقد كون 
صورتھ السیاسیة على انھ شخص نزیھ ولكن 
فضائحھ سرعان ما طفت على السطح ومن 

یة لما كان بینھا تمكین زوجتھ من وظیفة وھم
وزیرا ،وھو یرید ان یكون تاتشر فرنسا 
لیمسك بید قویة مصالح البرجوازیة ویرى في 

وھو ما ذلك سبیال لنھوض فرنسا اقتصادیا 
  یتطلب قمع االحتجاجات الشعبیة.

لى إحاول ایمانیال ماكرون رئیس حركة و ی
مام الظھور بثوب من یمثل فرنسا العصریة األ

/الجدیدة فھو فوق االنقسام التقلیدي یمین یسار 
 ،شابة الدینامیكیةمعبرا عن مصالح الكوادر ال

مجتذبا المستائین من الیمین والیسار ولكنھ في 
الواقع یؤلف بینھما وھو قادم من قلب النظام 
 السیاسي الذي یقول انھ نقیض لھ وكان وزیر

تصاد في حكومة سابقة فضال عن دعمھ قاال
موظفي من قبل المؤسسات المالیة وكان من 

 يعالم الذبنك روتشیلد وھو من صنع اإل

لمؤسسات وعندما نجح في تتحكم فیھ تلك ا
لى إالمرشحین المنھزمین  ولى نادىالدورة األ
لى جانبھ في مواجھة مارین لوبان إالوقوف 

نظام ون الھم یمثلوالحال انھ یقول عنھم انّ 
  .السیاسي الذي جاء للقطع معھ

راد جون لیك میلنشون مرشح فرنسا أو
المتمردة تكوین قطب اشتراكي دیمقراطي 

مكانھ تحریك جموع واسعة من إدید بج
 يو ممثل االشتراكیة الشوفینیة التالناخبین وھ

تنادي بجمھوریة سادسة لتحقیق مجدھا وھو 
ركز  ح داسو وقدممول من صدیقھ تاجر السال

كثر من أة مة الفرنسیفي خطابھ على األ
لى أن السبب إنظار الطبقة وحاول توجیھ األ

التحاد المانیا وا في مشاكل فرنسا ھو
، انھ یمثل بي ال البرجوازیةووراأل

البرجوازیة الصغیرة الشوفینیة وخاصة 
التى تدافع عن  االرستقراطیة العمالیة

  .كثر فأكثرأمصالحھا المھددة 
ل مرشحة الجبھة الوطنیة الفرنسیة وتمثّ    

وتعبر عن جانب مارین لوبان الیمین الفاشي 
ترى في العولمة  يمن البرجوازیة الت

مریكیة خطرا علیھا للسیطرة األالخاضعة 
لذلك تنادي بسیادة فرنسا وطرد المھاجرین 

  وصیانة الھویة الفرنسیة الخ ...
ومقابل ذلك ینادي الشیوعیون الماویون    

نسیون بمقاطعة االنتخابات معتبرین كل الفر
المرشحین مدافعین عن الحرب الرجعیة وھم 
في تناقض مع مصالح البرولیتاریا ومن ثمة 

لى خلق قطب ثوري للمقاومة إن یدعو
عداد ورة ضد الفاشیة واالمبریالیة واإلوالث

  .للحرب الشعبیة
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  قّى مزیدا من الخسائروجیشھا یتل تشّن حرب تطھیر عرقيّ  ةركیّ تّ الدّولة ال   

أعلن وزیر الدفاع التركي فكري إیشیق أن 
آالف من أعضاء حزب العمال  10أكثر من 

الكردستاني المحظور تم "تحییدھم" على ید 
قوات األمن التركیة منذ منتصف سنة 

2015.  
ونقلت وكالة األناضول عن إیشیق قولھ أّن  
حزب العمال  من إرھابیي 10091"

تم تحییدھم على ید قوات األمن  الكردستاني
وحتى  2015یولیو/تموز  23التركیة، منذ 

  ."الوقت الحاضر

منھم قتلوا،  7071وأوضح الوزیر أن  
، 963بجروح، واعتقل  1020وأصیب 
أسلحتھم وسلموا أنفسھم  1037وألقى 

اف المواجھات ومنذ استئن .للسلطات التركیة
المسلحة بین الحكومة التركیة وأعضاء حزب 
العمال الكردستاني المحظور، منتصف العام 

، أسفرت ھجمات أعضاء الحزب 2015
من قبل أنقرة، عن مقتل  "إرھابیا" المصنف
عسكري وشرطي وأكثر من  900حوالي 

  ا.ركیمدني في ت 300
في مقــابل ذلك، اعتبر حزب العّمال 
الكردستـاني أّن السلطات التركیّة تشّن حربا 
إعالمیّة من خالل تضخیم الخسائر المنسوبة 
إلى وحداتھ المقاتلة بینما تنسب إلى نفسھا 

تبرھا مبالغا فیھا، وأعلن الحزب       انتصارات اع

ّن الحرب التي تشنّھا الدولة التركیّة ال إ
تثني أحدا وخاّصة العُّزل في القرى والمدن تس

ذات األغلبیّة الكردیّة وھي ترتكب في حربھا 
ھذه الحصار العسكري والمجازر والقصف 

  العشوائي للمناطق اآلھلة بالسّكان.
وأعلن حزب العّمال الكردستاني مسؤولیتھ 
عن بعض العملیّات التي استھدفت القّوات 

  العسكریّة التركیّة.

نفّـذت مجموعة من المقاتلین األكراد فقد    
ھجومـا مسلّحا ضدّ عناصر من الجیش 
التّركي، وقد أّكدت مصادر في الجیش التركي 

أّن  2017مارس  23صبیحة الیوم الخمیس 
الھجوم الذي وقع في إقلیم ھكاري بجنوب 
شرق تركیا أدّى إلى مقتل جندّي تركّي وإلى 

ي وكان مصدر أمن إصابـة أربعة آخرین.
تركي قد أعلن قبل ذلك أّن جندیین اثنین من 
الجیش التّركي قد قتال وأصیب خمسة آخرون 
في ھجوم بقذیفة صاروخیة نفّـذه مسلحون من 

حزب العمال الكردستاني استھدف قاعدة 
عسكریة في ناحیة تشوكورجا بمحافظة 

وتأتي ھذه الھجمات  .ھكاري شرقي تركیا
ضدّ الجیش  التي ینفّذھا المقاتلون األكراد

التركي في إطار التصدّي لعملیّات المالحقـة 
التي تنفّذھا السلطات التركیة ضدّ السّكان في 
المناطق ذات الغالبیّة الكردیّة بدعوى مالحقـة 
عناصر حزب العّمـال الكردستاني 
والمتعاطفین معھ، وھي مالحقـة أسفرت عن 
اعتقال المئات حسب المصادر التركیة 

ي خاللھا محاصرة مدن وقرى الرسمیة وتجر
بأكملھا لعدّة أیّــام ویتعّرض سّكانھا أثناءھا 
 إلى شتّى أصناف القمع والترھیب والتعذیب.
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ومن جانب أخر، وفي إطار سیاستھا المعادیة 
للقومیّة الكردیّـة، قامت السلطات األمنیّة في 
اسطنبول بقمع محـاولة للتظاھر بمناسبة 

وز" في وسط ھذه حلول عید الّربیع "النیر
المدینة مستعملة الغازات المسیلة للدموع 

وخراطیم المیاه والرصاص المطاطي وتّم 
اعتقال عدد من المتظاھرین. وقد جنّدت 
السلطات التركیة لمنع قیام ھذه التظاھرات 
آالف العناصر من قوات األمن وقوات 

  الجیش.

--------------------------------------------------------------------------------------  

  الشیوعیین ھـامّ احتجاجات المھاجرین ومباریس:    

العاصمة الفرنسیّة باریس منذ یوم  تشھد   
احتجاجات  2017مارس  27االثنین 

ومواجھات متفرقة مع قوات الشرطة بعد أن 
أقدمت عناصر من الشرطة مساء األحد على 

 19في الدّائرة  قتل أحد الّصینیین في بیتھ
   .من مدینة باریس

وقد أدّت المواجھات یوم األحد إلى اعتقال    
من المحتّجین أغلبھم من أعضاء  355

المجموعة اآلسیویة التي دعت إلى التظاھر 
  .واالحتجاج ضدّ ممارسات السلطات األمنیة

ھ األجھزة األمنیة ھذا العنف الذي تمارس   
تساكنین من الفرنسیّة ضدّ المھاجرین والم

أصول غیر فرنسیّة یدّل على التوّجھات 
الیمینیة المتصاعدة في ظّل دولـة یحكمھا 
حزب یدّعي زیفـا أنّـھ اشتراكي، وال تختلف 
ھذه الممارسات الیمینیّة عن بقیّة التوّجھات 
والممارسات التي انخرطت فیھا الدّولـة 
الفرنسیّة على الّصعیدین الدّاخلي والخـارجي 

ل االجراءات والقوانین المعادیة من خال
للّطبقات الكادحة خصوصا عبر قـانون العمل 
الجدید ومن خـالل المشاركة في الحروب 
الدّائرة في العالم أو مساندتھا لھا بقیادة 

االمبریالیة األمریكیة وحلف النّـاتو، وھي 
  سیاسات تؤّكد الّطبیعة االمبریالیّة لھذه الدّولـة.

لّظروف، وأمام ھذه وفي مثل ھذه ا   
والطبقیّة المعادیة  الممارسات العنصریّة

على الثّوریین  یُطرح للعّمال المھاجرین،
وعلى الشیوعیین بالتحدید تبنّي قضیّة ھؤالء 
المھّجرین والنشاط في صفوفھم ومساندة 
تحّركاتھم واحتجاجاتھم وتأطیرھا ومحاولة 
تنظیمھم لیكونوا عمادا من أعمدة حزب 

العـاملة الذي یعمل على إعداد الّطبقة 
الجماھیر الكادحة على إیقاد شرارة الثورة، 
ذلك أّن المھاجرین والمنحدرین من العائالت 
المھاجرة في فرنسا یمثلون نسبة كبیرة من 
مجموع الطبقة العاملة وھم یتعرضون إلى 
 استغالل مضاعف من قبل رأس المال

ّكم االحتكاري المالك لوسائل اإلنتاج والمتح
  في السلطة.

وفي البلدان االمبریالیة یتوجب علیھا أن "   
تُدمج في صفوفھا البرولیتاریین الجدد 
المنحدرین من الھجرة بلعب دور الطلیعة في 
كفاحھم ضد االستغالل المكثف والعبودیة 

  "والعنصریة
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غیر أّن الطبیعة االمبریالیة لھذه الدّولـة    
لم اشتراكي ھ یدّعي أنّ التي یقودھا اآلن حزب 

من ینسبون أنفسھم إلى الشیوعیة تقنع بعض 
مدّعي االنتماء إلى الیسار وإلى الیسار ومنھم 

 بعالقات ودیّة مع ونیحتفظ فظلّوافي تونس 
الرئیس الفرنسي الحالي ومع حزبھ وال زالوا 
یعتقدون أنّھ حزب اشتراكي بالفعل رغم كّل 
تلك السیاسات المعادیة للطبقة العاملة 

التي مارستھا  للشعوب واألمم المضطَھدةو
  .ھذه الدّولـة خالل حكم ھوالند

وعلى الشیوعیین ھنا أن یفضحوا ھذه    
العالقات المشبوھة ویبیّنوا انتھازیة دعاة 
الیساریة من جھة وتحریفیة دعاة االشتراكیة 
من جھة أخرى ألّن كالھما یمارس مغالطات 

  كبرى تجاه الجمـاھیر.

-------------------------------------------------------------------------------------- 
  الدّرب المضيء یــواصل نشاطھالبیرو:    

لقي ثالثة عناصر من قّوات األمن في     
البیرو مصرعھم وأصیب رابع بجراح یوم 

عندما وقعوا في كمین  2017مارس  17
ى خالل جولة كانوا یقومون بھا في إحد

القرى الزراعیّة في منطقة كوممبیاري 
)cumumpiari حیث تعّرضوا إلطالق ،(

  نــار من غـابة مجـاورة.
و مازالت ھذه المنطقة الجبلیّة تخضع     

لتطبیق حــالة الّطوارئ بسبب تواصل نشاط 
الدّرب -مقـاتلي الحزب الشیوعي البیروفي

  المضيء.

و قد نسبت السلطات البیروفیّة ھذه      
العملیّــة إلى الثـّوار المـاویین، كمـا تّم إلحـاق 

عملیّة إصابة مروحیّة عسكریّة في منطقة 
مـارس بواسطة  12) یوم libertadلیبارتد (

نیران رّشاشة إلى كریال الدّرب المضيء وقد 
أدّت تلك الحادثة إلى إصابة عدد من 

  العسكریّین بجروح.

--------------------------------------------------------------------------------------  

  عدوان امریكي على سوریا  

 صبیحة، ةاألمریكیّ  شنّت الوالیات المتّحدة   
غارات جویّة  ،2017أفریل  7 الجمعة، یوم

 59 على األرض السوریّة تمثّلت في إط�الق
الم��دمرة ص��اروخا م��ن ط��راز توم��اھوك م��ن 

ح���ر األب���یض ف���ي الب"ی���و إس إس ب���ورتر" 

عل��ى مط��ار الش��عیرات العس��كري  المتوّس��ط
(طیاس)، جنوب ش�رق مدین�ة حم�ص، وس�ط 

 .البالد
وق����ال المتح����دث باس����م البنت����اغون، جی����ف   

دیفیز، إن من بین األھداف ط�ائرات وأنظم�ة 
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وأض������اف للص������حفیین:  .لل������دفاع الج������وي
ائر ظ�ـ"استھدفت ھذه الصواریخ طائرات وح

ق��ود ط��ائرات محص��نة ومن��اطق لتخ��زین الو
م����دادت اللوجس����تیة ومخ����ازن لل����ذخیرة واإل

 ."وأنظمة دفاع جوي وأجھزة رادار
وت���ابع أن الج���یش األمریك���ي أخط���ر الق���وات 
الروس��یة مس��بقا بض��رباتھ عل��ى قاع��دة جوی��ة 

سوریة، ولم یقص�ف أج�زاء م�ن القاع�دة یعتق�د 
  .أن عسكریین روس متواجدین فیھا

وی��أتي ھ��ذا الع��ـدوان ردّا عل��ى ادّع��ـاء الدّول��ة 
االمریكیّة استعمال الّطائرات السوریّة ألسلحة 
كیمیاویّ��ة ف��ي قص��فھا األخی��ر لخ��ان ش��یخون، 
وذل��ك ب��الّرغم م��ن أّن األدلّ��ـة ال تؤّك��د ص��ّحة 

  االدّعاء األمریكي حتّى اآلن.
-----------------------------------------------------------------------------------  

  ت سیاسیّةبیـــــــــــانا

  بیان حول التصریحات المسیئة للجزائر ولیبیا 
ر وزیر البیئة ام ریاض الموخّ أیّ أدلى قبل 

والشؤون المحلیة بتصریحات مسیئة للیبیا 
كان یقوم بھا الى  ةزیارثناء أوالجزائر و ذلك 

ایطالیا وفي عالقة بذلك یعبر حزب الكادحین عما 
 یلي :

ذكور الذي أوال : شجب ما قالھ الوزیر الم
لى الجزائر ولیبیا یلحق الضرر بالعالقة إساءتھ إب

التاریخیة التى تربط تونس بھذین القطرین 
 العربیین .

ثانیا : تعبر تلك التصریحات عن ارتباط 
السلطة الحالیة باالمبریالیات األوربیة ومنھا 

 االمبریالیة االیطالیة .
ن كید متانة العالقة بین كفاح الكادحیأتثالثا : 

في لیبیا والجزائر وتونس وغیرھا من االقطار 
 العربیة ضد االمبریالیة وأعوانھا .

  2017ماي  7تونس    حزب الكادحین 

  بیــــــــــــان حول خطاب السبسي
 
تزداد األزمة في تونس حدة ومع تفاقم البطالة    

وغالء األسعار وانخفاض قیمة الدینار وانتشار 
واالنتحار لم یجد  الفساد وتفشي المخدرات

الكادحون في جھات وقطاعات مختلفة غیر تنظیم 
االضرابات واالعتصامات والمظاھرات تعبیرا 
عن رفضھم لسیاسات السلطة العاجزة عن ایجاد 
حلول فعلیة لتلك المشاكل االجتماعیة، وفي ظل 
ھذه الظروف جاء قرار الباجي قائد السبسي یوم 

یش القاضى بتكلیف الج 2017ماي  10
بمواجھة تلك االحتجاجات بالقوة بما یمھد لعسكرة 

 17البالد بأسرھا وتصفیة مكاسب انتفاضة 
  .ردیسمب

وفي عالقة بذلك یعبر حزب الكادحین عما  
  :یلي

أوال : یتمثل سبب األزمة في السیاسات المتبعة  
من قبل النظام ولیست االحتجاجات االجتماعیة 

   إال رد فعل مشروع علیھا
: أثبت تاریخ تونس القریب والبعید أن ثانیا  

أسلوب القمع البولیسي والعسكري عاجز عن 
اخضاع الشعب وال یمكن أن یحول دون الكفاح 
من أجل الحریة للوطن والسلطة للشعب والثروة 

  .للمنتجین
ثالثا : ال حل لألزمة في تونس دون احداث  

جوھري في التوجھات االقتصادیة  تغییر
السیاسیة ووضع شعارات انتفاضة و  واالجتماعیة

   .دیسمبر موضع التنفیذ 17
رابعا : دعوة سائر القوى الوطنیة الدیمقراطیة   

لى االتحاد في مواجھة المخاطر التى تھدد إ
  .الشعب والوطن
 2017ماي  11نستKKKو   حزب الكادحین
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  العمال : الثّروة للكادحین ! عیدفي 
ریة ال ھذا العام والبشـالعمّ  عیدیحّل  

الذكرى المائویة األولى لثورة  يالمناضلة تحی
أكتوبر االشتراكیة التي مثلت أول ثورة عمالیة 

افتتحت عصرا جدیدا ھو عصر الثورة  ظافرة
االشتراكیة في البلدان الرأسمالیة والثورة الوطنیة 
الدیمقراطیة في المستعمرات وأشباھھا، وكانت 

لطریق، الثورة الصینیة عالمة مضیئة على ھذا ا
مما مكن من إلحاق ھزائم متتالیة باالمبریالیة 
وأعوانھا في مناطق مختلفة في آسیا وإفریقیا 
وأمریكا الجنوبیة، وتحقیق انتصارات كبرى في 
السیاسة واالقتصاد والعلوم والتقنیة، وھو ما 
عملت الرجعیة على التصدي لھ بكل ما تمتلك من 
 قوة، فنجحت تكتیكیا في تقویض التجارب

االشتراكیة المختلفة وتصفیة مكاسب حركة 
التحرر الوطني الدیمقراطي عبر العالم، ولكن 
دون أدنى قدرة على تصفیة االتجاه العام نحو 
الكفاح والثورة لدى العمال والشعوب واألمم 
المضطَھدة، حیث ال تزال المقاومة مستعرة 
متخذة أشكاال مختلفة، منھا اإلضرابات 

التحریر الشعبیة وتلوح والمظاھرات وحروب 
أكثر فأكثر مالمح موجة ثوریة جدیدة في األفق 
مغذّیة مطامح الكادحین في امتالك ما ینتجونھ من 

  ثروة .
والیوم  تتجھ االمبریالیة نحو الفاشیة ُمجددا،    

وتتصاعد مخاطر الحرب بما في ذلك استعمال 
األسلحة النوویة، وتنتشر العنصریة والتعصب 

لتكفیریة، وذلك في عالقة بأزمة والنزعات ا
اقتصادیة ما فتئت تتفاقم حدّتھا ملقیة بمالیین 

الناس في أتون البطالة والمجاعة والھجرة 
  واإلدمان على المخدرات واالنتحار واإلرھاب .

وینعكس كل ذلك على األّمـة العربیة التي 
تعصف بھا الحروب الرجعیة والفتن الطائفیة 

حقھا مجازر بشعة،  والعشائریة وترتكب في
وتغرق في الفقر والبؤس رغم ثرواتھا الطائلة، 
وتتعرض أرضھا إلى الحمالت االستعماریة مرة 

  أخرى .
وفي تونس ترتفع األسعار ویھوي الدینار    

وتتزاید أعداد المعطلین عن العمل وتباع ثروة 
البالد إلى مؤسسات النھب الدولیة بأبخس األثمان 

مختلف مجاالت الحیاة، في وتضرب األزمة بقوة 
ظل تحالف سلطوي رجعي  خاضع لالمبریالیة  
بینما  یقوى االنتفاض االجتماعي ویشمل جھات 
وقطاعات شعبیة مختلفة في مواصلة النتفاضة 

دیسمبر التي لم تحقق حتى اآلن مھامھا  17
الكبرى في الحریة للوطن والدیمقراطیة للشعب 

  والثروة للمنتجین. 
واجھة ھذه األوضاع عالمیا وعربیا وتتطلب م   

ومحلیا نھوض الكادحین إلى الثورة واتحاد سائر 
القوى الثوریة على قاعدة مقاومة االمبریالیة 
وأعوانھا وتصعید وتیرة الكفاح وصوال إلى 
تحقیق األھداف الكبرى للثورات الوطنیة 
واالشتراكیة التي ضّحت أجیال متالحقة من 

  ا.   الثوریین في سبیل بلوغھ

  2017 ماي 1تونس       حزب الكادحین 

 رین من الفوعة وكفریاـمجزرة ضد المھجّ 
نفّــذ رجعیون دینیون تكفیریون مجزرة أخرى    

في سوریا ذھب ضحیتھا المئات بین شھداء 
وجرحى وھم في أغلبھم من المھّجرین من 

والفوعة عندما كانوا في طریقھم  قریتي كفریا
  ار دام مدة طویلة.لمغادرتھما بعد حص

یتضــامن مع عائالت ھؤالء   وحزب الكادحین إذ 
الضحایا ویجدّد وقــوفھ إلى جانب الشعب العربي 

السوري في كفــاحھ ضد االمبریالیة واإلرھـاب 
الدّیني التكفیري فإنّـــھ یؤّكــد مرة أخرى أن تلك 
المجازر التي تعبّــر عن ھمجیة اإلرھاب 

ون انتصار سوریا واألّمـة التكفیري لن تحول د
العربیة قاطبة ضد األعداء التاریخیین ممثلین في 

  االمبریالیة والصھیونیة والرجعیة.
  2017أفریـل  16ونس ت  حزب الكادحین 

  حرب االمبریالیین األمریكیین ضد األمة العربیة في تصاعد وھزیمتھم ممكنة
تعّرضت سوریا فجر ھذا الیوم إلى قصف    

الصواریخ التي أطلقتھا السفن إجرامي ب
العسكریة األمریكیة بذریعة استعمال الجیش 
العربي السوري األسلحة الكیمیائیة قبل أیام في 
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قصف بمحافظة إدلب وفي عالقة بذلك یعبّـر 
  حزب الكادحین عما یلي :

أوال : تتصاعد من خالل ھذا العدوان وتیرة 
الحرب الرجعیة التي تقودھا االمبریالیة 

مریكیة ضد األمة العربیة منذ سنوات وال األ
تشمل سوریا وحدھا وإنّـما أغلب األقطار 
العربیة بصورة مباشرة حینا وغیر مباشرة 

  أحیانا أخرى.
ثانیا : یضرب االمبریالیون األمریكیون بعدوانھم 
على سوریا عرض الحائط بالقوانین الدولیة التي 

نتھكھا كثیرا ما تظاھروا باحترامھا فھم أول من ی
  عندما یتعلق األمر بالدفاع عن مصالحھم.

ثالثا : یمارس ھؤالء دورھم كشرطي العالم الذي 
یفرض إرادتھ باستعمال أشد األسلحة فتكا وھم 
مستعدون القتراف المزید من الجرائم في سبیل 
الوصول إلى أھدافھم غیر مبالین بسقوط ضحایا، 

ا وھم یبدون اآلن أقویاء غیر أنھم استراتیجی
  ضعفاء وباإلمكان ھزیمتھم .

رابعا: یستھدف العدوان األخیر التأثیر في مجري 
الحرب الدائرة في سوریا لصالح الجماعات 
اإلسالمیة التكفیریة بما یمكن من تقسیم سوریا إلى 
كیانات طائفیة بسھل توظیفھا في مزید تفتیت 

  األمة العربیة والسیطرة على ثرواتھا .
مة االمبریالیة غیر الحرب خامسا: ال سبیل لھزی

الشعبیة مثلما أثبتتھ تجارب ثورات التحرر 
الوطني الدیمقراطي الظافرة في الصین وفیتنام 
وغیرھما وھو ما یتطلب عربیا بناء أدوات 
االنتصار على االمبریالیة ممثلة في الحزب 
الثوري والجبھة الوطنیة المتحدة وجیش التحریر 

   الشعبي .
  2017أفریل  7ونس ت   ب الكادحینحز

  2017بیان المنظمات واألحزاب الماویة بمناسبة أول ماي 
  أول ماي أحمر وثوري وأممي !     
  " رایة ثورة أكتوبر ال تقھر" ماوتسي تونغ     

  ـــــــــــــــــــــــــــ 
بیننا ھذا العام مئویة ثورة أكتوبر ویعمل  تحلّ    

ون حّی اإلصالن و الرجعیون و اإلمبریالیو
واالنتھازیون من كل لون على محو ھذا الحدث 

علوا العام الماضي وطمسھ وتبخیسھ مثلما ف
رة الثقافیة الخمسین للثو بمناسبة الذكرى

  .البرولیتاریة الكبرى
ك لمعرفتھم أن الرسالة القویة وھم یفعلون ذل   

لى یبعث بھا ھذان الحدثان والموجھة إ التي
لشعبیة أضحت راھنة ر االبرولیتاریا والجماھی

في أنھ للتخلص من  ، وتتمثلأكثر فأكثر
االمبریالیة والرأسمالیة والحروب واستغالل 

ینا القیام اضطھاد الشعوب یجب علالبرولیتاریا و
  .بالثورة البرولیتاریة

على الطبقة العاملة انتزاع السلطة السیاسیة من    
ھا ودولتھا الطبقات المھیمنة وإرساء سلطت

بناء االشتراكیة وأن وریة البرولیتاریاـ وـدیكتات
ر الثورة وتواصلھا في كل بلد في العالم قاطبة تطوّ 

نحو حتى تتخلص من قیود االمبریالیة وتسیر 
  .الشیوعیة على الصعید العالمي

مبریالي كما كان لینین قد حللھ یبدو النظام اال   
حل االمبریالیة أعلى مراووصفھ في كتابھ المھّم "

مالیة" كنظام عفن ومنحّط. وعلى مختلف الرأس
ماتھا في حكواألصعدة تستمر االمبریالیة و

مواجھة أزمة اقتصادیة ومالیة وسیاسیة 
عباءھا على أكتاف اجتماعیة عمیقة وھم یلقون أو

ماھیر داخل حدودھم وعلى الجالبرولیتاریا و
 دة على المستوىاألمم المضطھَ الشعوب و

  .العالمي
ھي الحروب االقتصادیة یة االمبریال إنّ    

ھا نّ والعدوانیة، والنھب من أجل إعادة تقسیم العالم، إ
، االمبریالیة ھي أعلى مراحل الرجعیة والفاشیة

رنا كل یوم بضرورة القضاء الرأسمالیة وھي تذكّ 
ثورة أكتوبر حیّة أكثر علیھا. لھذا فإن رسالة لینین و

   من أي وقت مضى !
تمثل االمبریالیة  التيوفي الوالیات المتحدة    

أزمة امبریالیة الیانكي  األقوى یعكس فوز ترامب
لى الخروج منھا بالحرب االقتصادیة وسعیھا إ

والھیمنة العسكریة والسیطرة على المناطق 
االستراتیجیة على الصعید الجیوسیاسي وإعادة 

  .التحالفات في مختلف ساحات الحرب تشكیل
یمقراطیة ف فوز ترامب بربریة "الدیكش   

" المزعومة مع ملیاردیر فاشي في الحكم األمریكیة
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الشعوب ل ویحارب الجماھیر المفقّرة في الداخ -
في مجموع  دة في الخارج. وھو ما یغذّيالمضطھَ 

یة والدولة البولیسیة الرجعالبلدان االمبریالیة و
حالة الطوارئ الدائمة والحرب الداخلیة والعسكرة و

وق النساء والشعب ضد البرولیتاریین وحق
األفروأمریكي والمھاجرات والمھاجرین الذین 
یواجھون األسوار والطرد ویتضرر من ذلك أیضا 

ة األفكار التقدمیة المسلمون والعرب كما تتم مناھض
في المدارس والجامعات ووسائل اإلعالم وفي 

  .الثقافة والفن
تفاقم ھذه المرحلة العدوانیة الجدیدة لالمبریالیة و   

، خاصة یكیة التناقضات بین االمبریالیاتألمرا
یالیة الروسیة كقوة نوویة التناقضات مع االمبر

كقوة اشتراكیة امبریالیة جدیدة مع الصین عظمى و
مع البلدان العضو في أوربا االمبریالیة الخاضعة و

  للھیمنة األلمانیة .
السباق العالمي بین الدول االمبریالیة من أجل  إنّ    

األسواق فیما بینھا والصراع على السیطرة اقتسام 
ب الحروب ي ویسبّ على مصادر الطاقة یغذّ 

العدوانیة والرجعیة التي تزرع الموت والمجازر 
   .مار في كل أنحاء العالمالدّ و

یالیة في كل ركن الحروب العدوانیة االمبر إنّ    
تنتج موجات الھجرة  من األرض ھي التي

ارتدادھا مبریالیة والضخمة. وبربریة الحروب اال
لى ع االمبریالیة ذاتھا ھي المؤدیة إإلى قلب القال

  إراقة الدماء في شوارعھا !
في البلدان االمبریالیة فإن الدول وحكومات سادة    

العالم تواصل حربا داخلیة ضد البرولیتاریین 
 والجماھیر الشعبیة التي تدفعھا األزمة واالضطھاد

في البلدان و .ة أكثر فأكثروالقمع إلى الكفاح والثور
االمبریالیة فإن البرولیتاریا  دة من طرفالمضطھَ 

یھ علو .ف كفاحھا الوطني التحرريالشعوب تكثّ و
ب فلسطین یجب أن ندعم بشكل خاص نضال شع
بریالیة كما والعرب ضد الدولة الصھیونیة واالم

الفلبین مرورا . فمن الھند إلى ندعم الحروب الشعبیة
ن الحرب الشعبیة بقیادة األحزاب یرو تبیّ الببتركیا و

السبیل للتحرر من  الماركسیة اللینینیة الماویة
بناء الدول االمبریالیة واألنظمة الرجعیة و

   الدیمقراطیة الجدیدة السائرة نحو االشتراكیة.

حرب الشعب في الھند التي تحتفل الیوم  إنّ    
ت فتحبالذكرى الخمسین النتفاضة ناكسلباري التي 

الصید أمام عملیة "لھا الطریق تقاوم المجازر 
األخضر" وعملیات قمع الماویین واألدفازیس 

لطلبة والمثقفین الدیمقراطیین اوالطالبات و
الثوریین والعمال والفالحین والنساء المناضالت و

، وھي تؤكد بأن ال شيء یمكنھ واألقلیات القومیة
حرر النضال الشعبیین من أجل التیقاف الحرب وإ

   .د یمكنھ حرمانھا من الدعم األمميكما أنھ ال أح
لینین العظیم أنھ ال یمكننا لقد بیّنت ثورة أكتوبر و   
ر علیھا االنتصااربة االمبریالیة بمختلف دولھا ومح

الظروف  إنّ  .بدون محاربة التحریفیة واالنتھازیة
ل االتجاه الموضوعیة الیوم مالئمة للثورة التي تمثّ 

ي كوكبنا. كما ینبغي محاربة االشتراكیة األساسي ف
دیمقراطیة واألحزاب الـ "شیوعیة" السابقة التي ال

اقیتھا في فقدت مصدأصبحت تحریفیة وإصالحیة و
ھا عدیمة الجدوى في نّ أعین الجماھیر وأثبتت أ

في فاع عن ظروف عیش وعمل الجماھیر والد
االمبریالیة والفاشیة والحروب العدوانیة مجابھة 

  .دولة البولیسیةوال
وفي نفس الوقت الذي نشھد فیھ أزمة تلك    

ود االتجاھات الشعبویة التیارات نالحظ صع
الحركات األصولیة الرجعیة التي تقسم الرجعیة و

ھذه القوة االمبریالیة أو  الجماھیر وتربطھا بعربة
ة في في النھایة بالشرائح األكثر رجعیتلك و

نظمة الخادمة لھا. االمبریالیة وبالبرجوازیة واأل
الجماھیر الشعبیة أن ومن ثمة على البرولیتاریا و

الذي السلمي بذ بحزم أوھام النھج البرلماني وتن
أن تعتمد بصالبة یستھدف تجریدھا من سالحھا و

  الخط الثوري.

حرب الشعب ھي شكل الكفاح الثوري األشد  إنّ    
ي كل البلدان التي تطورا ولھذا علینا دعمھا ف

لھا في كل البلدان األخرى  أن نعدّ عت فیھا واندل
یجب بناء بحسب الظروف الملموسة لكل بلد. و

قیة تكون طلیعة الطبقة العاملة أحزاب شیوعیة حقی
، وأن ندرك أن والنواة القائدة للجماھیر الشعبیة

األحزاب الشیوعیة المبنیة على قاعدة العلم الثوري 
ى إالّ في لھیب اللینینیة الماویة ال تبن ةللماركسی

وثیقة بالجماھیر من  الصراع الطبقي وفي عالقة
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طویر حرب شعبیة منغرسة في تأجل تفجیر و
   .الواقع

بھة یجب على األحزاب الشیوعیة تكوین جو   
دة كل الشرائح المضطھَ متحدة للجماھیر المستغًّلة و

، وعلیھا اعتماد تكتیكات بریالیةمن طرف االم
ه الھیمنة السیاسیة ل الذي تتخذمالئمة للشك

. وفي البلدان االمبریالیة والعسكریة في بلدانھا
یتوجب علیھا أن تُدمج في صفوفھا البرولیتاریین 

في الجدد المنحدرین من الھجرة بلعب دور الطلیعة 
كفاحھم ضد االستغالل المكثف والعبودیة 

تنظیم الشباب صریة ویجب علیھا تجمیع والعنو
جعل منھم قوة جبارة الغاضب ونضال النساء لت

  للثورة.
على األحزاب الشیوعیة الكفاح ضد االمبریالیة    

ھا العدو األساسي للبرولیتاریا في بلدانھا واعتبار
لى جانب دة وأن تقف بصالبة إللشعوب المضطھَ و

الیوم یجب علینا بشكل جماھیر األمم المضطھدة و
خاص الكفاح ضد االحتالل االمبریالي ألفغانستان 

التھدیدات دوان االمبریالي على سوریا ووالع
  النوویة ضد كوریا الشمالیة.

الدیكتاتوریة وتفرض الحرب االمبریالیة و   
الرجعیة للبرجوازیة على األحزاب الشیوعیة 
ضرورة تجھیز نفسھا لتكون قادرة على مجابھتھا 

تھا المكافحة كنواة تبني قوشعبیة وأن بالحرب ال
  .للجیش األحمر

بادة العرقیة عن مواجھتھا لسیاسات اإلوفضال    
ضا فخاخ مفاوضات فإن الحروب الشعبیة تواجھ أی

لى حرمانھا من تطویر قواھا السالم التي تسعى إ
ل دون اشتداد ساعدھا حتى ال تصل إلى وتحو

لیس لھا من ھدف غیر  الھجوم االستراتیجي، فھي
ا وتقسیمھا لفرض حرفھا عن مجراھا وخنقھ

  .ااالستسالم علیھ

ممیة االتحاد بین البرولیتاریا والشعوب تعني األ   
ي العالم قاطبة ضد العدو المشترك، دة فالمضطھَ 

فاٍن على تطویر العمل بكل تاألممیة تكمن في "
الحركة الثوریة والكفاح الثوري في بلدك ودعم 

بالمساعدة المادیة) نفس ذلك  -بالتعاطف -بالدعایة (
وحده في كل  ك الخطذلالكفاح، نفس ذلك الخط، و

  " لینین.البلدان دون استثناء

تعني األممیة بناء منظمة أممیة جدیدة وھى    
بمعالجتھا للمعضالت الراھنة التي یواجھھا 
الشیوعیون تكون لھا القدرة لكي ینشأ خط عام 

  .المیة وأممیة شیوعیة جدیدةللحركة الشیوعیة الع
   یمة !عاشت الذكرى المئویة لثورة أكتوبر العظ -
   الموت لالمبریالیة ! -

ـ إلى األمام نحو الحرب الشعبیة طویلة األمد في 
   العالم كلھ !

   عاش كفاح البرولیتاریا و الشعوب المضطھدة ! -
   عاشت األممیة البرولیتاریة !-
اشتراكي لنسر نحو من أجل مستقبل أحمر و -

  الشیوعیة !
  ــــــــــــــــ
   االمضاءات

 ایران ـ الماوي التجمع
 ، الشیوعي الحزب بناء اعادة اجل من اللجنة

  االسبانیة غالیسیا
 بریطانیا ، الطبقي والكفاح الدیمقراطیة

  المانیا ـ برولیتاریىة نظر وجھة مجلة تحریر ھیئة
 مالیزیا ـ البرولیتاري الصوت
  سریالنكا ـ الماویة الثوریة الرابطة
 صربیا ـ الشیوعیة الحركة
 تونس ـ الماویة یةالشیوع الحركة

  النیبال ـ الشیوعیة النواة
 تونس ـ الشیوعي العمل منظمة
 افغانستان ـ) الماوي( الشیوعي الحزب
 )الماوي( للھند الشیوعي الحزب
 )الحمراء المجموعة(  للبرازیل الشیوعي الحزب
 )الثوري الماوي(  للنیبال الشیوعي الحزب
 فرنسا ـ الماوي الشیوعي الحزب
 ایطالیا ـ الماوي یوعيالش الحزب
 لمانیبور الماوي الشیوعي الحزب
  كندا ـ الثوري الشیوعي الحزب
  كیبـاك مقاطعة ـ الثوري الشیوعي الحزب
 تونس ـ الكادحین حزب

 بریطانیا ـ الثوري البراكسیس
  . كولمبیا ـ العمالیة الشیوعیة الوحدة

(ترجمة طریق الثورة عن النسخة الفرنسیة 
للبیان)
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  بقلم فــاروق الصیاحي                           في ذكرى الرحیل      

  في ذكرى الّرحیل 
  أفتح ذاكرتي الحبلى

  أتصفّح دفاترھا
  أتذّكر فال أعثر فیھا

  على شيء فیك
  إالّ الجمیــل

  أذكر أذكر أذكر
  أعدّ وأعدّد

  فأجدني لم أتذّكر
  إالّ القلیل القلیل

  تظّل أمواجك تتدفّقو
  رأسي من كّل خالیا

  فتحاصرني كنھر جارف
  وتأبى الّرحیل 
  كأنّھا المستحیل

  تأتي إلي� بلیلِ 
  وتأتي إلّي بفجرِ 

  لتھّربني من ھول لیلي الّطویل
  كي أستریح قلیال

  في حضرتھا وفي ُخضرتھا
  تحت غصن ظلیل

  یسّرح شعري
  وینعش جسمي النّحیل

...  

  في ذكرى الّرحیــل
  تطیر إلیك الحمـامھ
  حمع أّول نسمة صب
  لتحّط على قبرك

  فتبكي كثیرا
  وتسمع منك كالما

  ال تفھمھ سوى األّمھات
  ھمسا یمأل صدرھا صبرا

  فتطیر بعد أن تقرأ علیك السالما
  لتبلغني إذا ما التقینا

  أنّك أبلغتني في غسابي السالمَ 
...  

  في ذكرى الّرحیل
  سیمّر رفاق إلى المقبرة

  لیحیوا الذّكرى
  في أرضك المزھرة

  رتكفیرفعون صو
  ورایة الكادحین التي ترفعُ 

  فتسمع أصواتھم تعاھدك بالـوفاء
  للقضیّة التي لم تمت

  وإن فقدت رجال أحمَرا
  

  2017أفریل  20تونس 
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